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Elastyczna rura miedziana

Cienka Êcianka
Na rynku pojawi∏a si´ dwuwarstwowa rura o cienkoÊciennym
rdzeniu miedzianym, który jest silnie po∏àczony z p∏aszczem
polietylenowym (PE-RT).
Wysoka cena miedzi na rynkach
Êwiatowych powoduje spadek zainteresowania inwestorów do stosowania
standardowych instalacyjnych rur
miedzianych wykonanych zgodnie z
normà EN 1057. Sprzeda˝ instalacyjnej rury miedzianej w Europie od kilku lat utrzymuje si´ na
tym samym poziomie
przy gwa∏townym wzroÊcie sprzeda˝y rur instalacyjnych wykonanych z
innych alternatywnych
materia∏ów – rura miedziana traci gwa∏townie
udzia∏ w rynku. Miedziana rura instalacyjna przez
swojà wysokà cen´ zast´powana jest taƒszymi rurami, g∏ównie wykonanymi z tworzyw sztucznych.
Aby przeciwstawiç si´ tej niekorzystnej tendencji, kilku czo∏owych
europejskich producentów rur miedzianych opracowa∏o innowacyjnà
rur´ dwuwarstwowà o cienkoÊciennym rdzeniu miedzianym, który jest
silnie po∏àczony z p∏aszczem polietylenowym (PE-RT). CzystoÊç powierzchni wewn´trznej rury rdzeniowej wykonanej z miedzi jest
zgodna z normà EN 1057, co zapewnia, ˝e rura jest bakteriostatyczna,
przyjazna dla Êrodowiska, ekologiczna i ∏atwa w obróbce. Przez zastosowanie cienkiego rdzenia miedzianego rura jest zdecydowanie l˝ejsza i

ok. 50% taƒsza od tradycyjnej rury
miedzianej wykonanej zgodnie z
normà EN 1057. Polietylenowa pow∏oka zewn´trzna rury zabezpiecza
miedzianà rur´ rdzeniowà przed
uszkodzeniami mechanicznymi i
szkodliwym dzia∏aniem betonu na

miedê, co daje mo˝liwoÊç bezpoÊredniego zalewania rury w betonie
(tradycyjna rura miedziana bez pow∏oki ochronnej nie mo˝e byç zalewana betonem).
Wymiary i podstawowe dane techniczne rury przedstawiono w tabeli.
CienkoÊcienne rury miedziane z
p∏aszczem polietylenowym majà
wszystkie zalety wysokogatunkowej
rury miedzianej wykonanej wg normy EN 1057 :
● pozostaje higieniczna, uniemo˝liwia rozwój bakterii,
● zabezpiecza przed zeszlamieniem
systemów grzewczych, poniewa˝ jest
w 100% dyfuzyjnie szczelna,
● posiada stabilnoÊç rury miedzianej,

● posiada obni˝onà rozszerzalnoÊç liniowà,
● jest wytrzyma∏a (ciÊnienie pracy
ponad 30 barów),
● ∏atwa i szybka w monta˝u.
Do ∏àczenia rur stosuje si´ z∏àczki
zaciskowe z podwójnym elementem
uszczelniajàcym z EPDM. SzczelnoÊç uzyskuje si´ przez po∏àczenie
metalowà z∏àczkà zaciskowà z wewn´trznà rurà miedzianà „metal na
metal”. Do ∏àczenia stosowane mogà byç z∏àczki
producentów rury cienkoÊciennej, jak równie˝
z∏àczki innych producentów systemów rurowych.
Nale˝y
podkreÊliç
podstawowà ró˝nic´ pomi´dzy miedzianà rurà
cienkoÊciennà a rurà AluPEX. Rura AluPEX jest
dwustronnie zatopiona w
tworzywie i warstwa metalu przeciwdzia∏a jedynie dyfuzji tlenu do instalacji grzewczej. Woda w instalacjach
wody pitnej i c.w.u. p∏ynie bezpoÊrednio w tworzywie, co powoduje
zmian´ smaku wody i rozwój bakterii
w wodzie stojàcej. W miedzianej rurze cienkoÊciennej medium p∏ynie w
rurze miedzianej, która przeciwdzia∏a tym niekorzystnym zmianom wyst´pujàcym w rurach z tworzywa.
CienkoÊcienna rura miedziana z
dobrze przylegajàcà otulinà jest produktem nowym i innowacyjnym. Posiada wszystkie w∏asnoÊci rury miedzianej wykonanej wg normy
EN 1057. Ekstremalnie cienka miedziana Êcianka wewn´trzna redukuje
iloÊç miedzi, jakà trzeba zu˝yç na wyprodukowanie jednego metra rury, co
znacznie obni˝a jej cen´. Dodatkowe
zalety, jak ∏atwy monta˝ i p∏aszcz
ochronny, spowodujà, ˝e rura ta ma
szanse staç si´ hitem na rynku materia∏ów instalacyjnych.
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